KESELAMATAN JALAN RAYA

          
      

Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala suruhan dan
menjauhi larangan-Nya. Mudah-mudahan kita beroleh keampunan di dunia
dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Alhamdulillah kita berada pada hujung ramadan. Kebiasaannya
masyarakat kita akan pulang ke kampung halaman untuk menyambut hari

raya bersama sanak saudara. Pada waktu inilah jumlah pengguna di jalan
raya akan meningkat. Ingatlah kepulangan kita dinanti-nanti bukan ditangisi.
Oleh itu, pandulah kenderaan dengan berhemah.

Namun begitu, sikap segelintir pengguna kenderaan yang tidak
berdisiplin boleh membawa kepada bencana kemalangan. Hal ini bukan
perkara yang boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan soal nyawa dan
kehilangan harta benda. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah alBaqarah ayat 195:

            
Yang bermaksud: ...dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu
ke dalam bahaya kebinasaan, dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya
Allah menyukai orang yang berbuat baik.

Salah satu penyumbang kematian tertinggi di negara ini adalah
kemalangan maut yang berlaku di jalan raya. Saban hari, ada sahaja kes
kematian dilaporkan. Di negara kita, secara puratanya seramai 18 orang
maut setiap hari akibat kemalangan jalan raya merangkumi penunggang dan
pembonceng motosikal, pemandu dan penumpang kereta, pejalan kaki dan
sebagainya.

Jika kita renung secara mendalam, ia merupakan suatu kerugian yang
amat besar kepada masyarakat dan negara kerana yang maut dalam

kemalangan jalan raya ini antara lain adalah pelajar sekolah, guru, ahli
perniagaan dan sebagainya.

Kemalangan jalan raya juga menyebabkan ramai anak kecil menjadi
yatim piatu serta kehilangan tempat bergantung. Kematian secara mengejut
ini memberi kesan yang sangat besar kepada emosi ahli keluarga. Golongan
isteri yang kehilangan suami akibat kemalangan jalan raya terpaksa menjadi
ibu tunggal dan membesarkan anak-anak yang ramai secara sendirian.

Benarlah, ajal maut adalah kehendak Allah Subhanahu wa Taala dan
kemalangan jalan raya merupakan takdir-Nya. Namun, umat Islam tidak
wajar menyalahkan takdir, sebaliknya berusaha mengambil langkah-langkah
terbaik bagi mengelakkan kemalangan daripada berlaku.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Islam melarang kita berjalan dengan angkuh dan sombong atas muka
bumi kerana ia merupakan suatu sifat yang tercela. Firman Allah Subhanahu
wa Taala dalam surah al-Isra’ ayat 37:

              
Yang bermaksud: dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan
sombong, kerana sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus
bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Begitu jugalah keadaannya dengan menaiki kenderaan. Kita dilarang
menunggang atau memandu kenderaan dalam keadaan yang angkuh.
Maksudnya di sini, kita hendaklah menghormati pengguna jalan raya yang
lain, bukannya menganggap jalan raya milik kita seorang dengan memandu
laju seperti orang gila, melanggar peraturan sesuka hati serta memotong
barisan sewenang-wenangnya.

Pelanggaran peraturan jalan raya seperti memotong di garisan
berkembar, memandu laju, melawan arus dan melanggar lampu isyarat
merah dan merempit boleh mengundang kecelakaan, bukan sahaja pada
dirinya malah juga kepada orang lain yang tidak bersalah. Jangan sampai
kelalaian dan sikap buruk kita menjadi punca kepada malapetaka yang
menyebabkan orang lain terbunuh atau cedera. Cukuplah beberapa
kemalangan yang berlaku seperti sekumpulan anak muda menunggang
basikal maut dirempuh serta kemalangan maut akibat mabuk memandu
melawan arus menjadi iktibar buat kita semua.

Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Yang bermaksud: “Setiap orang muslim ke atas orang muslim haram
(terpelihara) darah, harta dan kehormatannya.”

Kita diharam menumpahkan darah dan mengambil harta orang lain,
disebabkan kebiadaban kita di jalan raya. Kecelakaan di jalan raya dapat
dielak atau setidak-tidaknya dapat dikurangkan dengan cara kita berhati-hati,
berdisiplin dan mematuhi peraturan ketika memandu.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Sebagai mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita bersama-sama
mengelakkan diri daripada perkara yang boleh membahayakan keselamatan
diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Mudah-mudahan kita dapat
pulang beraya bersama keluarga yang tersayang dalam kemeriahan syawal
yang dinanti-nantikan. Amalkan sikap berhemah dan jangan sesekali lupa
membaca doa setiap kali ingin memulakan perjalanan semoga perjalanan
tersebut diberkati dan keselamatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa
Taala.

         
    
Yang bermaksud: Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi
kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan
Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

.

